Til forbrugere af Thorsminde Varmeværk.

Først vil jeg ønske jer alle et godt Nytår og tak for året der svandt. Jeg vil nu lige fortælle en lille
smule omkring året der gik i forhold til varmeværkets drift. Vi ved alle, at vi bruger flis til
opvarmning, men dette er ikke den mest rentable i sommermånederne, derfor var vi ude og
snakke med andre værker hvordan de taklede dette, og mange varmeværker fortalte de gik over
til varmepumper, da det var den bedste løsning.
Dette var bestyrelsen enige om, at dette skulle vi også, derfor blev der købt en varmepumpe på
750 KW dette skulle være nok til og klare forbruget i de 5 eller 6 sommermåneder. Så vi glæder
os til den kommer til og køre i ca. april måned.
Året der gik, er det år varmeværket har produceret mest varme, det er især første kvartal og så
fjerde kvartal, der er brugt meget varme, så nogle vil sikkert få en efterbetaling.
Vi har stadigvæk et problem med for høj returvarme, så hvis i får strafafgift, så ring til os på
værket og vi vil få en snak omkring dette, og se om vi kan løse opgaven til gavn og glæde for
forbrugeren og varmeværket.
Vi ville gerne holde prisen i ro på vores varme, men dette kan desværre ikke lade sig gøre, på
grund af de omkostninger der er kommet udefra, det drejer sig om forsikringer, serviceaftaler,
el, kemikalier og mange andre små ting der skal til for værket kan køre som det skal.
Prisstigningen er på 1357,50 kr. pr. år, inklusiv moms for en husstand på 130 m2 med 2 voksne
og 2 børn, der efter udregninger bruger 18.100 kwh om året. Sommerhuse vil ligge på ca. den
halve stigning, men i kan ud fra jeres årsopgørelse selv regne ud, hvor meget jeres stigning
bliver, antal kwh. ganges med 0,075 kr. så har i resultatet, men jeg håber ikke vi får et lige så
koldt år i 2022 som 2021.
Varme er en stor post i det daglige budget, så hvis man er pensionist eller lignende med indtægt,
så kan man søge varmehjælp.

Opråb. Vi mangler stadigvæk mail. adresser, på flere af vores forbrugere, det ville være dejligt
hvis vi havde alle med, så er det ment og orientere jer om varmeværket.
Husk generalforsamling d 31 marts i Mindbocentret kl. 19.00.

Med venlig hilsen til jer alle.
Erik Kristensen
Tlf. 20260461
post@thorsmindevarme.dk

